AKUSZTIKUS
TÁRGYALÓFÜLKÉK

Erős, nemzetközi, innovatív
vállalat, amely a prémium
építési rendszerek
gyártásának mestere, olyan
épületeket hoznak létre,
amelyek úgy az emberek,
mind a természet számára
jobb környezetet teremtenek.

EGYEDÜLÁLLÓ

AKUSZTIKUS TÁRGYALÓFÜLKÉK
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SZÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

ELHELYEZÉS

Bővített kültéri színválaszték

A megfelelő méret és mennyiség az Ön irodájának működésétől függ.

Aquamarine

Aubergine

Azurite

Blue Navy

Blue Tiber

Bordeaux

Chilli

Citrus Green

Coal

Frozen blue

Hot Pepper

Indian Summer

Mint

Opal

Orange

Bambus

Basalt

Blue Iris

Burnt Orange

abszolút minimum
Olyan irodákban, ahol az egyéni munkavégzés van túlsúlyban
a csoportos megbeszélésekkel szemben, általánosságban
10 főre 1 akusztikus tárgyalófülkével számolunk. Ez azt jelenti, hogy egy 50 embert befogadó nyitott irodában legalább
5 fülkének kellene lennie.
A fülkék tökéletesen elválasztják a munka- és a pihenőtereket. Helyezze tehát őket jól látható helyre, ne pedig a sarokba
elrejtve.

Cappuccino

Cotton

Eden

Fresh

Jade

Mango

Marshmallow

Quartz

Signal Green

ahol zajlik az élet
Ha az irodája inkább folyamatos brainstormingnak és találkozóknak helyet adó zsongó játszótérre hasonlít, illetve a
közös térben sok-sok telefonhívást bonyolítanak le, 2 főre 1
fülkét ajánlunk elhelyezni. Így biztosíthatja azt,
hogy mindenki képes legyen összpontosítani, amikor csak
szüksége van rá, és a telefonbeszélgetések illetve találkozók
ne zavarják meg a csapat többi tagjának munkamenetét.

Tartozékok különféle felhasználáshoz

üveg
lehet homokfúvott üveg,
füstüveg vagy digitális
árnyékolóval ellátott

mozgáskorlátozott
akadálymentesített bejutást biztosító rámpa

smart

sprinkler

office all-in-one
megoldással

tűzvédelemmel
ellátva

vállvetve

egymás mellett a mennyezetbe
épített szellőzőnyílásoknak
köszönhetően

szemben azon konkurens
megoldásokkal, ahol oldalsó
kimeneteket használnak

SPACE 1
Irodájában a csend szigetét hozza létre.
A termékcsalád legkisebbje biztosítja a legnagyobb diszkréciót.

Külső méretek

110 x 229 x 110 cm

Belső méretek

90 x 205 x 101 cm

Akusztika

40 dB

Automatikus szellőztetés

27 l/s

Világítás

automatikus | LED 18W
1 900 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

konnektor + választható
(USB | LAN | HDMI)

Kerekek | Lábak

4 | 5 rejtett

SPACE 2
Gyors értekezletek kettesben tökéletesen bizalmas környezetben, épp ott, ahol szüksége van rá.

Külső méretek

240 x 229 x 122 cm

Belső méretek

220 x 205 x 116 cm

Akusztika

40 dB

Automatikus szellőztetés

85+ l/s

Világítás

automatikus | LED 18W
1 900 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

konnektor + választható
(USB | LAN | HDMI)

Kerekek | Lábak

6 | 8 rejtett

SPACE 4
Elegendő tér egy kisebb tárgyalóhoz, amely bárhol lehet, ahol szüksége van rá. Bármikor.

Külső méretek

240 x 229 x 242 cm

Belső méretek

220 x 205 x 236 cm

Akusztika

40 dB

Automatikus szellőztetés

125+ l/s

Világítás

automatikus | LED 18W
1 900 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

konnektor + választható
(USB | LAN | HDMI)

Kerekek | Lábak

12 | 16 rejtett

MindSpa
A természet háromdimenziós hangjai, a binaurális ütem és
a relaxációs technikák egyedülálló kombinációjának köszönhetően röpke 25 perc alatt energiával telve és megfiatalodva érezheti magát.

Külső méretek

240 x 229 x 122 cm

Belső méretek

220 x 205 x 116 cm

Akusztika

40 dB

Automatikus szellőztetés

85+ l/s

Világítás

álmennyezetbe épített intelligens
természetes | csillagos égbolt

Bútor

Zero gravity fotel

Felszerelés

48“ képernyő | táblagép | fejhallgató
vezeték nélküli töltő

Kerekek | Lábak

6 | 8 rejtett

CHATBOX
Amennyiben nem igényli a felületkezelési lehetőségek és
a belső tér sokféleségét, sem a leghatékonyabb hangszigetelést, tekintse meg a Chatbox-ot - a minden extrától
lecsupaszított akusztikus fülkét, amely ugyan elérhetőbb
és egyszerűbb kiszerelésben van, de tökéletesen
biztosítja a bizalmas környezetet.

single
Külső méretek

100 x 222 x 100 cm

Belső méretek

87 x 204 x 98 cm

Akusztika

34 dB

Automatikus szellőztetés

22 l/s

Világítás

automatikus | LED 6.7W
900 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

konnektor + USB

Külső méretek

213 x 222 x 103 cm

Belső méretek

200 x 204 x 93 cm

Akusztika

34 dB

Automatikus szellőztetés

55 l/s

Világítás

automatikus | LED 28W
2 240 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

2x konnektor + 2x USB

duo

quattro
Külső méretek

213 x 222 x 194 cm

Belső méretek

200 x 204 x 186 cm

Akusztika

34 dB

Automatikus szellőztetés

85 l/s

Világítás

automatikus | LED 56W
4 480 lm | 4 000 K

Bútor

választható

Csatlakozók

konnektor + 2x USB

S1 vs. Chatbox
Két lehetőség összehasonlítása a legkisebb megoldáshoz.

Space 1

Chatbox

Kerekek a mozgatáshoz

Igen

Nem

Külső méretek

110 x 229 x 110 cm

100 x 222 x 100 cm

Belső méretek

90 x 205 x 101 cm

87 x 204 x 98 cm

Akusztika

40 dB

34 dB

Külső színek

3 standard + 29 választható

fekete | fehér

Belső színek

fekete | világosszürke | sötétszürke

sötétszürke

Furnérválaszték

natúr vagy sötét tölgy

Nem

Külső felület anyaga

antibakteriális laminátum és furnér

levehető lakkozott lemezek

Összeszerelési idő

1 óra

35 perc

Konnektor / USB

Igen

Igen

Energiatakarékos LED világítás

Igen

Igen

Automatikus szellőztetés

27 l/s

22 l/s

Súly

370 kg

330 kg

Tartozékok

Igen

korlátozott

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐK
Az újító szellem visz minket folyamatosan előre! Megállás nélkül tervezünk és újítunk – az európai válaszfalgyártók
legjobbjai közé tartozunk – legyen az üveg, mobil és interaktív.
A válaszfalak designja a legszigorúbb esztétikai, gyakorlati és akusztikai feltételeknek is megfelel.

MOBILFALAK

SMART-I-WALL®

Módosítsa a térbeosztást néhány perc
alatt, igényei szerint.

Nagy felbontás, egyedülálló hangzás
és érintőképernyő közvetlenül a falba
építve.

LIKO-GLASS

AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK

Két üveg közé grafikát, textilt, vasat…
sőt, bármit, ami 2 mm-nél keskenyebb,
elhelyezhetünk.

A SilentPET® vagy hangszigetelt akusztikus fülkék a csend mélyébe merítik,
miközben tökéletesre hangolják a
térakusztikát.

Címünk:
LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda utca 42.
Magyarország

+36 1 433 42 68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu

Kövessen minket és legyen részese a történetünknek…

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

